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IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  
„WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO” 

pod tytułem: 
„Zarządzanie oparte na dowodach” 

27-28 października 2021 
Kraków 

www.koncepcje.uek.krakow.pl 
 

Organizatorzy: 
 

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
 
 
Patronat  
Honorowy patronat: J.M. Rektor UEK Prof. Stanisław Mazur  
Główny Urząd Statystyczny 
Polskie Towarzystwo Statystyczne O/Kraków 
Polska Sieć Zarządzania Publicznego 

 
Cel konferencji 
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, teorii które 
powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w sektorze publicznym. Sądzimy, że 
proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i 
wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji działających na rzecz 
społeczeństwa. 

Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta 
konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami 
zajmującymi się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem opartym na dowodach. Liczymy na 
to, że powiązanie nauki z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych możliwości w 
kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze 
publicznej. 

Tematyka konferencji 
1. Dowody w politykach publicznych szczebla lokalnego, regionalnego i państwowego. 
2. Performance management w sektorze publicznym, biznesowym i akademickim. 
3. Rola i zakres pomiaru wyników (performance measurement) w zarządzaniu opartym na 
dowodach. 
4. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie oparte na dowodach. 
5. Bariery i korzyści stosowania dowodów w podejmowaniu decyzji. 
6. Procesy organizacyjne i konfiguracje instytucjonalne wspierające identyfikację i 
wykorzystanie dowodów. 
7. Współpraca międzyorganizacyjna a zarządzanie i polityka oparte na dowodach. 
 
Publikacje 
Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Naukowa dokona wyboru tekstów do 
prezentacji podczas obrad. 
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Wybrane teksty na podstawie oceny jakościowej referatu (rekomendacji recenzentów i decyzji 
organizatorów) zostaną opublikowane w: 
— monografii tematycznej wydanej przez wydawnictwo z wykazu poziomu I (20 pkt za rozdział 
samodzielny) z rokiem wydania 2021, 
— czasopismach patronackich „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (ISSN 1898-3529) 
(20 pkt za samodzielny artykuł) i Social Entrepreneurship Review (dawniej: Ekonomia 
Społeczna) (20 pkt za samodzielny artykuł), ujętych w ministerialnym wykazie czasopism za 
lata 2019-2021. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski. 
 
Miejsce konferencji 
W zależności od sytuacji epidemicznej wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bądź w formie wydarzenia on-line. 
 
Dojazd  
Kampus Uniwersytetu zlokalizowany jest w niedużej odległości od dworca PKS i PKP. 
Dla uczestników przyjeżdżających własnym transportem zostaną zapewnione bezpłatne 
miejsca parkingowe na terenie kampusu. 
 
 
Kalendarium konferencji 

Termin Opis 

31 maja 2021 (1 runda) 
30 czerwca 2021 (2 runda) 

Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu i 
abstraktu  

15 lipca 2021 Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu 

31 sierpnia 2021 Nadesłanie pełnych tekstów referatów 

31 sierpnia 2021 Uiszczenie opłaty konferencyjnej 

30 września 2021 Przesłanie recenzji referatów 

30 września 2021 Wysyłka szczegółowego programu Konferencji 

15 października 2021 Przesłanie ostatecznych wersji referatów 

27-28 października 2021 Konferencja naukowa 

 
 
Ramowy program konferencji 
 

27.10.2021, środa 1 dzień Konferencji 

10:00-10:30 Rozpoczęcie konferencji 

10:30-12:30 Sesje plenarne 

12:30-13:30 Przerwa  

13:30-16:00 Sesje panelowe  

wieczorem Uroczysta kolacja 

28.10.2021, czwartek 2 dzień konferencji 

9:30-12:00 Sesje panelowe  

12:00 Podsumowanie konferencji 
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Zgłoszenia 
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 31 maja 2021 r. poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny także na stronie konferencji koncepcje.uek.krakow.pl. 
 
Noclegi 
Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów.  
 
Opłaty 
 
Opłata konferencyjna wynosi: 
 
Udział w konferencji z publikacją – opłata obejmuje:  

 zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, identyfikator, materiały 
konferencyjne),  

 uczestnictwo w obradach, 
 poczęstunek w trakcie przerw, lunch, uroczysta kolacja 
 wycieczkę 
 publikację referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch 

pozytywnych recenzji),  
 certyfikat uczestnictwa. 

550,00 zł 
brutto* 

Udział w konferencji online z publikacją 
Opłata obejmuje: 

• uczestnictwo w obradach, 
• materiały konferencyjne, 
• publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch 

pozytywnych recenzji), 
 certyfikat uczestnictwa w konferencji. 

200,00 zł 
brutto 

Udział w konferencji online bez publikacji, tylko z wygłoszonym referatem 
Opłata obejmuje: 

• uczestnictwo w obradach, 
• materiały konferencyjne, 
• certyfikat uczestnictwa. 

100,00 zł 
brutto 

 
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane a materiały zostaną 
przesłane pocztą. 
 
Termin opłat 
Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 września 2021 r. na konto: 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej: 
Nr rachunku: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303 
z dopiskiem: WKZP4 – Imię i nazwisko uczestnika 
 
 
Rada Programowa 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Biznesu w Gdańsku - Honorowi Przewodniczący 
prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqTx-3MYUf4KQh0_0eqQojOHxxAm8OM-Bd48QNDqZ7MBTPXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqTx-3MYUf4KQh0_0eqQojOHxxAm8OM-Bd48QNDqZ7MBTPXg/viewform
http://koncepcje.uek.krakow.pl/
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prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński 
prof. PŚ dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Politechnika Śląska 
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki 
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk 
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański 
 
Patronat 
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 
Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Krakowie 
Polska Sieć Zarządzania Publicznego  
 
Komitet Organizacyjny 
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki /Przewodniczący/ 
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka /Przewodnicząca/ 
dr Agnieszka Pacut 
mgr Anna Mirzyńska – sekretarz konferencji 
mgr Kamila Pilch  
mgr Agata Machnik-Pado 
 
 
Kontakt: 
Sprawy merytoryczne (referaty, publikacja itp.) 
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki 
Sprawy organizacyjne mgr Anna Mirzyńska 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
tel.: 12 293 59 63 
e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl 
www.koncepcje.uek.krakow.pl 
 
 
Sprawy finansowe (faktury z tytułu opłaty konferencyjnej) 
Agnieszka Kłósek 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
ul. ks. I. J. Skorupki 22 
31-519 Kraków 
tel. 12 423 76 05  
e-mail: agnieszka.klosek@fundacjagap.pl 

http://www.koncepcje.uek.krakow.pl/

